
คุณธรรมจริยธรรม 

ท่านประวีณ ณ นคร กรรมการ ก.พ. และอดีตเลขาธิการ ก.พ. ได้นิยามความหมายของค าว่าคุณธรรม จริยธรรม

ไว้ในการบรรยายเรื่องปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดังนี้ 

“VIRTUE (คุณธรรม)  กับ  MERIT (จริยธรรม) ทั้ง ๒ ค า หมายถึง ความดีงาม เหมือนกัน  แต่เป็นความดีงามคน

ละทาง  VIRTUE  เป็นความดีงามทางจิตภาพ เป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวคน  คือความดีงามในจิตใจ ซึ่งท าให้

เคยชินประพฤติดี เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ท าให้คนไม่ทุจริต   MERIT เป็นความดีงามทางกายภาพ คือความดีงาม

ในคุณลักษณะที่ปรากฏภายนอก เช่น มีความรู้ดี   มีความสามารถดี  มีทักษะดี มีคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสม  

VIRTUE  อยู่ภายในตัวคนซึ่งมองไม่เห็น  MERIT ปรากฏภายนอกตัวคน ซึ่งมองเห็น “  

“อย่างไรก็ดี คนมี VIRTUE คือ มีคุณธรรม เป็นคนมีความดีงามในจิตใจ ย่อมท าให้เคยชินประพฤติดี ซึ่งจะส่งผลให้

มีจริยธรรม  ดังนั้น “คุณธรรม” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า VIRTUE จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีจริยธรรม คือ เมื่อมี

ความดีงามในจิตใจ ก็ท าให้เคยชินประพฤติดี การประพฤติดีก็คือการมีจริยธรรม การพัฒนาให้ข้าราชการมี

จริยธรรม จึงควรพัฒนาให้ข้าราชการมีคุณธรรมก่อนแล้วข้าราชการจะมีจริยธรรมไปเอง”   

 

ค าที่เกี่ยวกับจริยธรรม   
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ปรากฏว่ามีค าที่เก่ียวกับจริยธรรม  
อยู่ ๔ ค าคือ   
 

        (๑) จริยธรรม   
 

        (๒) มาตรฐานทางจริยธรรม   
 

        (๓) ประมวลจริยธรรม   
 

        (๔) พฤติกรรมทางจริยธรรม   
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        ความหมายของค าแต่ละค าดังกล่าว เป็นดังนี้   
 

        (๑) จริยธรรม  ค าว่า “จริยธรรม” มาจากค าว่า “จริย” และ “ธรรม”    

            “จริย” แปลว่า “ความประพฤติ”   

            “ธรรม” มีความหมายหลายอย่าง ในที่นี้ขอแปลว่า “สภาพที่ทรงไว้โดยชอบ”   

เมื่อรวม ๒ ค า เป็น “จริยธรรม” จะหมายถึง “สภาพที่ทรงไว้ซึ่งความประพฤติโดยชอบ ” ตรงกับ  

ภาษาอังกฤษว่า “ETHICS”   

 

        (๒) มาตรฐานทางจริยธรรม   

ค าว่า “มาตรฐานทางจริยธรรม” มีในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๙ ซึ่งบัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของ

ข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรม  ค าว่า “มาตรฐาน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า 

“สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักส าหรับเทียบก าหนด” ดังนั้น ค าว่า “มาตรฐานทางจริยธรรม” ก็คือ “สิ่งที่ถือเอา

เป็นหลักส าหรับเทียบก าหนดทางจริยธรรม” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ETHICAL STANDARD”   

        (๓) ประมวลจริยธรรม   

ค าว่า “ประมวลจริยธรรม”.มีในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๙ ซึ่งบัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของ

ข้าราชการเป็นไปตามประมวลจริยธรรม  ค าว่า “ประมวล” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า 

“รวบรวม” ดังนั้น ค าว่า “ประมวลจริยธรรม” ก็คือ “ข้อก าหนดทางจริยธรรมที่รวบรวมขึ้นไว้” ตรงกับ

ภาษาอังกฤษว่า “CODE OF EHTICS”   

        (๔) พฤติกรรมทางจริยธรรม   

           ค าว่า “พฤติ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  แปลว่า “ความประพฤติ”  “กรรม”. แปลว่า  “การกระท า” 

ดังนั้น  ค าว่า “พฤติกรรมทางจริยธรรม” ก็คือ “การกระท าที่แสดงออกทางจริยธรรม”   
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        ลักษณะของจริยธรรม   

          ค าว่า “จริยธรรม” (Ethics) เป็น “นามธรรม”  เมื่อก าหนดเป็น “รูปธรรม” เพ่ือใช้ในแต่ละกลุ่มคน    

จะมีการก าหนดเป็น “มาตรฐานทางจริยธรรม ” โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบัติ (Do) หรือ ข้อห้าม (Don’t) ไว้ มี

ประกาศิตบังคับ  (Commandment) และมาตรการบังคับ (Sanction) แตกต่างกันตามจุดมุ่งหมาย (Objectives) 

เรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น   

 “มารยาท” (Manner) ใช้ในสังคมทั่วไป มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประกาศิต

บังคับ ในระดับ  “ควร” มีมาตรการบังคับทางสังคม (Social Sanction) เช่น เป็นที่รังเกียจหรือไม่เป็นที่ยอมรับ

นับถือ   

 “จรรยาวิชาชีพ ” (Professional .Ethics) ใช้ในวงการผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ วิศวกร  

สถาปนิก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประสิทธิผลในการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ และเพ่ือธ ารงไว้ซึ่ง เกียรติและศักดิ์ศรี ของ    

ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ซึ่งมีมโนธธรม คือ จิตส านึก (Conscience) ก ากับอยู่ด้วย มีประกาศิตบังคับใน ระดับ “พึง” 

มีมาตรการบังคับในทางการประกอบวิชาชีพ (Professional  Sanction) เป็นมาตรการแก้ไข (Correction)  เช่น 

ว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 

หรือการเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น   

          ส าหรับข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ถือว่า การรับ

ราชการเป็นการประกอบวิชาชีพ อย่างหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการรักษาจรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการเจ้า

สังกัดก าหนดและให้ผู้บังคับบัญชาก ากับควบคุมและด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมตามควรแก่กรณี ดังที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา  ๗๙ ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาน าไปประกอบการ

พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา  

“วินัย” (Discipline) ใช้ในวงการผู้ท างานต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประสิทธิภาพในการท างานนั้น ๆ    

มีประกาศิตบังคับในระดับ “ต้อง” มีมาตรการบังคับทางวินัย(Disciplinary sanction) ซึ่งเป็นมาตรการลงโทษ

(Punishment) การรับราชการเป็นการท างานอย่างหนึ่ง จึงต้องมีข้อก าหนดทางวินัยให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติใน

การท างาน  
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ท่านศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้เขียนถึงความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ไว้ใน

หนังสือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารว่า 

“พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ความหมายของค าว่า “คุณธรรม” ว่า สภาพคุณงามความดี 

เราอาจกล่าวได้ว่า การที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลใดมีคุณธรรมดีเด่นมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมต้องพิจารณาโดยรวมว่า

บุคคลนั้นมีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร? ด ารงตนอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมเพียงใด? เป็นผู้มี

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและต่อสังคมอย่างไร? และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบท าเพียงใด? 

พจนานุกรมฉบับเดียวกันนี้ให้ความหมายของค าว่า “จริยธรรม” ว่าเป็น ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ “ศีลธรรม” 

และ “กฎศีลธรรม”…”        

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรม ต้องประกอบด้วยผู้มีสุจริต 

๓ ประการ (สุจริตทั้งกาย วาจา และใจ )และ ธรรม ๑๐ ข้อ อันได้แก ่

๑.  ละเว้นการฆ่า การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน  
๒.  ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน  
๓.  ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือท าลาย 
 ลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 
๔.  ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์ ไม่จงใจพูดให้ผิดจากความจริงเพราะเห็น 
 แก่ผลประโยชน์ใดๆ  
๕.  ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่ค าท่ีสมานและส่งเสริมสามัคคี  
๖.  ละเว้นการพูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง  
๗.  ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ 
๘.  ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ ท าใจให้เผื่อแผ่กว้างขวาง  
๙.  ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย ตั้งความปรารถนาดี แผ่ไมตรี มุ่งให้เกิด 
     ประโยชน์สุขแก่กัน  
๑๐.   มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทัน 
        ความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
 

ธรรม ๑๐ ข้อนี้ เรียกว่า กุศลกรรมบถ (ทางท ากรรมดี) บ้าง ธรรมจริยา บ้าง อารยธรรม บ้าง เป็นรายละเอียด

ขยายความสุจริต ๓ ข้อ ข้างต้นด้วย คือ ข้อ ๑ - ๓ เป็นกายสุจริต ข้อ ๔ - ๗ เป็นวจีสุจริต ข้อ ๘ - ๑๐ เป็นมโนสุจริต 

 


